
आ.व. 207७/7८ को प्रथम 
चौमासिक प्रगसि वववरण
नेपाल नागररक उड्डयन प्रासिकरण

बबरमहल, काठमाण्डौं



िमावेश िामग्री 

• ०७७/७८ मा नेपाल िरकारबाट प्रासिकरणलाई 
भएको बजेट ववसनयोजन

• ०७७/७८ को प्रथम चौमासिकमा आयोजनाहरुको 
भौसिक िथा ववत्तिय प्रगसि 

• प्रथम चौमासिकमा भएका मखु्य मखु्य कायहहरु



ने.ना.उ.प्रा िर्ह  आ.व 07७/7८ मा
भएको बजेट ववसनयोजन

नेपाल िरकारबाट ने.ना.उ.प्रा िर्ह  बजेट सबसनयोजन भएका आयोजनाहरु

(रू हजारमा)

क्र.िं ब.उ.त्तश. नं आयोजनाको नाम रकम

1
50125101

नेपाल नागररक उड्डयन प्रासिकरण
1031500

2
50125102

हवाई यािायाि क्षमिा असभववृि आयोजना
3450000

3
50125103

गौिम बदु्द अन्िराहविय ववमानस्थल (दत्तक्षण एसिया पयहटन 
पूवाहिार ववकाि आयोजना) 4725000

4
50125104

पोखरा अन्िराहविय ववमानस्थल
10750000

5
50125105

सनजगढ अन्िराहविय ववमानस्थल (दोस्रो अन्िराहविय 
ववमानस्थल) 500000

जम्मा 
कणाहली प्रदेश िरकारबाट िखेुि ववमानस्थल जग्गा 
असिग्रहणको लासग प्राप्त 

कुल जम्मा

20456500
500000

20956500



भौसिक िथा ववत्तिय प्रगसि
क्र.सं ब.उ.शि. नं आयोजनाको नाम भौतिक प्रगति 

% विविय प्रगति %

1 50125101 नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण 94 61.36

2
50125102 हवाई यातायात क्षमता अभिवदृ्धि आयोजना ४६.४७ २५.३६

3
50125103

गौतम बदु्द अन्तिााष्ट्रिय ववमानस्थल

जग्गा खरिद तथा ववकास ३७.५ ४८

रन वे ,ट्याक्िी वे िथा एप्रोन सनमाहण ४२.६६ १५

4 50125104

पोखरा अन्िराहविय ववमानस्थल

जग्गा खररद िथा ववकाि ७० ४७.३०

रन वे ,ट्याक्िी वे िथा एप्रोन सनमाहण २६.३० २४

5
50125105

सनजगढ अन्िराहविय ववमानस्थल (दोस्रो 
अन्िराहविय ववमानस्थल)

100 0



नेपाल सिकािको वावषाक नीतत तथा 
कायाक्रमको प्रगतत 

क) विमानस्थल तनमााण िथा स्िरोन्नति
१.गौिमबुध्द अन्िरााष्ट्रिय विमानस्थल तनमााण
२०७७ कातत ाक महहना सम्मको िौततक प्रगतत ९२.९५%

२.पोखरा क्षेत्रिय  अन्िरााष्ट्रिय विमानस्थल तनमााण काया
आयोजनाको हाल सम्मको िौततक प्रगतत ६६%

३. तनजगढ अन्िराष्ट्रिय विमानस्थल तनमााण काया 
• नहद कटान तनयन्रण कायाको लाधग सम्झौता गरि तनमााण काया जारि िहेको 
• गुरुयोजना तयाि पाने कायाको लाधग पिामर्ादारी छनौट सम्बष्ट्न्ि आर्यको सूचना 

प्रकार्न िएको  
४.त्रिभुिन अन्िरााष्ट्रिय विमानस्थल विकास र विस्िार 
• िावनमागाको उत्ति तर्ा को एप्रोन तनमााणको लाधग सवे सम्बष्ट्न्ि काम सम्पन्न िइ

डडष्ट्जटल डाटा प्राप्त िएको ि डडमाकेर्नको काम िइिहेको  कोभिड १९ का कािण
धचतनया कामदािहरु मोववलाइज हुन नसकेको  

• दक्षक्षण तर्ा समानान्ति ट्याक्सी वे ववस्ताि कायाको Parallel Taxiway तथा Hangar Apron
को Design Drawing, Estimate, Bidding Documents तयाि िईसकेको, ADB बाट Parallel
Taxiway तथा Hangar Apron को एकै पटक वोलपर आव्हान गने गिी सहमतत प्राप्त
िएकोमा बावषाक कायाक्रममा Hangar Apron छुटेको हुदा अथा मन्रालयमा संसोिनका
लाधग पठाइएको, अथा मन्रालयबाट स्वीकृतत प्राप्त िएपतछ वोलपर आव्हान गरिने  



• त्रिभुिन अन्िरााष्ट्रिय विमानस्थलको International Apron को Bay No. 6 लाई पुनरुद्धार गना 
ठेक्का सम्झौिा भई Contractor Mobilization को क्रममा रहेको ।

४.त्रिभुिन अन्िरााष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोिाको रुपमा रुपान्िरण गने 

सम्पन्न भएका कायाहरु :  

• बगैचा तनमााणको काया सम्पन्न िएको   
• अन्तिााष्ट्रिय टभमानल िवनको बाहहि पट्हट Silicon Painting गने काया सम्पन्न िएको 
• ITB तर्ा को Baggage Claim Area मा कलात्मक मुतत ाहरु िाखखएको  
• अन्तिााष्ट्रिय आगमन तर्ा  एप्रोन नष्ट्जकै बुद्िको िातुको ठुलो मुतत ा िाखखएको    

सम्पन्न हुन बााँकक कायाहरु : 

• आन्तरिक टभमानल िवनको renovation ८५% सम्पन्न िएको  
• अन्तिााष्ट्रिय टभमानल िवनको बाहहि पट्हट renovation ४८% सम्पन्न िएको  
•  अन्तिााष्ट्रिय टभमानल िवनको बाहहि पट्हट Canopy तनमााण काया २३% सम्पन्न िएको  



५. आन्िररक विमानस्थलहरुको विकास र स्िरोन्नति
• काभलकोट ववमानस्थलको िावनमागा कालोपरे गने काया ७०% 

सम्पन्न िएको 
• गलु्मी ववमानस्थलको िावनमागा कालोपरे गने काया ३५% 

सम्पन्न िएको (माटोको ि Drainage,सबबेसको काम हुदै) 
• दाङ नािायणपुि ववमानस्थलको जग्गा प्राष्ट्प्त सम्बन्िी कायाको

लाधग मन्रालयमा स्वीकृततको लाधग पठाईएको  
• सखेुत ववमानस्थल को जग्गा अधिग्रहणको लाधग प्रािष्ट्म्िक 

अधिकािी तोक्नको लाधग मन्रालयमा पराचाि िएको   
• तेह्रथुमको चुहानडााँडा ववमानस्थलको EIA को लाधग वाताविण 

मन्रालयमा प्रस्तुततकिणको लाधग TOR Scoping Document पेर् 
गरिएको  



५. आन्िररक विमानस्थलहरुको विकास र स्िरोन्नति
• ताप्लेजुङं ववमानस्थलको उत्ति तर्ा  माटो कटान को काम ६०% 

सम्पन्न िैसकेको तथा िनवे (ववस्ताि हुने  १५० भम ०) को  
कालोपरे गने काम को सरुुवात हुने अबस्थामा िहेको  

• ईलाम ववमानस्थलमा अथावका , सब बेस, बेस, ड्रनेेज लगायत 
काया सम्पन्न िइसकेको ि Asphalt concrete गने तयािी हुाँदै 

• तुष्ट्म्लङ्गटाि ववमानस्थलमा Fire Access Road को पीच गने 
चिणमा िहेको l

• िामेछाप ववमानस्थलमा रििि िेतनङ को काया 6000 m3 
सम्पन्न (out of 9000m3) l बााँकी काया पौष पतछ मार गना 
सककने (खोलाको level घटेपतछ) l साथै िावनमागा ववस्ताि 
कायाको लाधग ठेक्का सम्झौता िई तनमााण काया र्ुरु िएको  



५. आन्िररक विमानस्थलहरुको विकास र स्िरोन्नति
• िाजबबिाज ि भसमिा ववमानस्थलमा िावनमागा, ट्याक्सीवे, 

एप्रोन ओििले गने कायाको बोलपर आवहान िएको 
• बबिाटनगि तथा नेपालगन्ज ववमानस्थलमा नयां टभमानल टावि 

िवन तनमााणका लाधग पिामर्ादाताबाट प्राप्त प्रततबेदन 
अध्ययनको चिणमा िहेको  

• सखेुत ववमानस्थलमा िावनमागा, ट्याक्सीवे, एप्रोन ओििले 
तथा अन्य कायाको तनमााण काया सरुु िएको 



ख) हिाई उड्डयन सुरक्षा :
• हिाई सेिाको अन्िरााष्ट्रिय स्िर कायम राख्नको तनशमि ICAO को securityFindings समाधानका 

लागग ICAO बाि स्िीकृि Corrective Action Plan (CAP) अनुसार काया भैरहेको ।
• COVID-19 महामारीको पररष्ट्स्थतिमा विमानस्थल संचालन गना बनेको Guidance on Aviation 

Security During COVID-19 Pandemic विशभन्न विमानस्थलहरुसंग हिाई सुरक्षा सम्बष्ट्न्ध
त्रबषयबस्िुहरुको कायान्ियन ष्ट्स्थति सम्बन्धमा जानकारी शलने काया तनरन्िर भई रहेको ।

• Nepal Aviation Safety Plan (NASP) को पररमाजानको क्रममा draft ियार गरी Finalization को
ियारीमा रहेको । 

• Aviation Safety Report, 2020 िजुामा गरी जारी भएको ।
• Guidance to Airlines, Airports and Ground Services for Operations during COVID-19 र

Guidance to Aviation Service Providers for the Management of Aviation Safety Risks 
Related to COVID-19 ियार गरी लागु भईसकेको ।

ग) संचार िथा उड्डयन सुरक्षा
• िनगढी ववमानस्थलमा  हवाई पथप्रदर्ान प्रणाली (VOR/DME) जडान िई SAT काया गना बााँकक 

ि चन्रगढी बबमानस्थलमा हवाई पथप्रदर्ान प्रणाली (VOR/DME) जडानको काया सुचारु िहेको  
• नेपालगंज ि वविाटनगि ववमानस्थलमा ATC Console उपकिण प्रततस्थापन काया सम्पन्न िई 

सकेको तथा थामखका , दाङ्ग, िाजवविाज, बलेवा, भसभमकोट, िािा, र्ाप्लु, डोटी, सााँरे्बगि, 
रुम्जाटाि ववमानस्थलहरुमा प्रततस्थापन गने काया जािी िहेको  



कायाक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रगतत कम हुनुका 
कािणहरु ि समस्या समािानका लाधग िएका प्रयासहरु 
• उपकिण जडान गने बबदेर्ी दक्ष प्राबबधिक COVID-19 का कािण आउन 

नसकेको  
• बैदेभर्क भिसा सम्बष्ट्न्ि समस्या  
• Oil Depo तनमााण काया नेपाल आयल तनगमबाट ठोस रुपमा काया 

अगाडी नबढेको (पोखिा)
• Approach मा पने रिठ्ठेपानी डााँडा कटान सम्बष्ट्न्ि काया स्थानीय 

स्तिबाट तनजी जग्गा कटान र्ुरु िएतापतन ठोसरुपमा अगाडड बढ्न 
नसक्नु तथा सिकािी वनतर्ा को कटान र्ुरु गना पूिक EIA गनुापने 
आबश्यकता देखखएको  

• तनजगढ Airport Construction Modality को सम्बन्िमा तनणाय निएको
 

• केहह जग्गािनीहरूले मुआब्जाको लाधग तनवेदन नहदएको 



िन्यवाद


